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 چکیده

اوره آز،  مینزآ توسط روش اتصال کووالان بر پایه کراس لینکر گلوتارالدیئد بر روی ماتریکس لام شیشه تثبیت گردید.متالو آنزیم اوره آز گیاهی 

( EC9.5.7.5 درولازیه دویآز )اوره آماوره مآنزی. دارد عهدهرا بر  دیاکس یوکربن د اکیوناوره به آم زیدرولیاست که ه کلینوابسته به میمتالوآنز

نه آنزیم اوره آز از منع آنزیمی گیاهی تخم هندوا .کندیم زیکربن را کاتالدیاکسیو د اکیآموناوره به زیدرولیه ،یتوزولیکارآمد س یهامیاز آنز یکی

مقدار  نیزده شد که تمام ا نیگرم تخمیلیم 273/0توسط متد برادفورد  برابر  یاستخراج میغلظت آنز استخراج گردید. مولار 2/0 در بافر فسفات

 نزدیک ایهاضلابی موجود در فت طلاآوری ذرامنظور جمعبهشد.  تیتثب دیآلدئشدن با عامل گلوتار نکیروش کراس للام به شهیش یبر رو میآنز

  (AFM)اتم یروین کوسکوپیم یبردارعکسنیکل موجود درآنزیم اوره آز استفاده شد.  از مکانیسم جذب کووالان توسط هاطلاسازی هایوشگاهفر

وجود ذرات طلا  گذاشتند. شینمارا به میآنزطلا به اتصال ذرات (Uv-Visible spectroscopy) ماوراءبنفش یاسپکتروسکوپ یسنجفیو ط

را گزارش  ینزیم نیکل در آنزیم اوره آز گیاهکوآروسکوپی نشان دهنده اتصال طلا بههای میکها در سطح عکسبلندی-و ایجاد پستی uvدر طیف 

 .د نمودیآمیز آنزیم بر سطح ماتریکس لام شیشه را تایاتصال موفیقت FTIRهای تست کند.می

 
 روش اتصال کووالان، ذرات طلا ی، جمع آورگیاهی ، اوره آزمیآنز تیتثب : یدیکل هایهواژ
 

 مقدمه  -1
 

اند. اوره اولین مولکول آلی است که سنتز شد و اوره آز آز موضوع خیلی از تحقیقات علمی اخیر بودههم اوره و هم اوره

آز سال بعد نشان داده شد که اولین آنزیم وابسته به نیکل است ،سپس اوره 50اولین آنزیمی بود که کریستالی شد. حدود 

م ها ساختاری شبیه و مکانیسها و گیاهان عالی جداسازی شد. آنطور از قارچهمین ها ووابسته به نیکل از خیلی از باکتری

آز نیاز به فعال شدن دارد، این پروسه شرکت چندین عامل فرعی را که با نیکل در کاتالیزی شبیه دارند. آپوآنزیم اوره

د شامل الکترودهای یونی انتخابی، واکنش با تواند با چندین متطلبد. آمونیوم میکند میآز معاشرت میجایگاه فعال اوره

تواند ردیابی شود و نیز می pHهای رنگی سنجش فنل هیپوکلراید و یا معرف نسلر ردیابی شود. مقدار آمونیوم با معرف

 یوابسته به گلوتامات دهیدروژناز که آمونیوم سوبسترای NADHنیز به نحو اسپکتروفوتومتری با استفاده از سیستم جفت با 
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آنزیم  است که باکتریایی باشد، گیاهی، قارچی برای این آنزیم است. ساختار آنزیم  و وزن مولکولی آن وابسته به منشاء 

اندکه هر زیر واحد  حدود نود کیلودالتون آز گیاهی و قارچی از زیر واحدهای یکسانی ساخته شدهجلبک. اوره یا از منشاء

به  watermelon seedآز از فرم طبیعی به شکل هگزامر وجود دارد. وزن مولکولی اوره آز تخم هندوانه درمی باشد. اوره

 حاصل شد. KDa 540صورت هگزامر 

در  James B.Sumnerاوره آز  از جهت تاریخی پروتیین  مهمی است ، آنزیم اوره آز اولین آنزیمی بود که توسط          

  Watermelon   Seed Ureaseنیکل در جایگاه فعالش یافت شد. و همچنینکریستاله شد و اولین آنزیمی بود که  7321

آز اولین مدرک اوره کاراترین آنزیم هاست، آز یکی ازسازی شد. اورهاولین آنزیمی بود که برای تخمین اوره خون، خالص

است.  Ni+2متالوآنزیم وابسته به   (EC  3.5.1.5آمیدوهیدرولاز  آز )اورهرا فراهم آورد که آنزیم ها پروتئینی هستند. اوره

  .CO2و یک مولکول  NH3کند برای شکستن اوره برای تشکیل دو مولکول آز به عنوان کاتالیزور عمل میاوره

(NH2)2 CO + H2O
اورهآز
→   2NH3 + CO2                  (1)  

 

 ایجاد مختلف علوم پیشرفت در را زیادی های خاصشان فرصت سایز و شیمیایی فیزیکی و خواص دلیل به نانوذرات        

 باشند. نانو ذرات طلا دارای خواص می دارای کاربردهای زیستی متنوعی و طلا نیکل کبالت، مانند فلزی نانوذرات اند. کرده

نتشار ا شیمیایی قابلیت های بسیار زیادی از جمله پایداری بالا نسبت به دما، و توانایی بالایی نسبت به جذب و فیزیکی و

نور هستند. نانو ذرات طلا کابرد های گوناگونی در زمینه پزشکی مانند تشخیص و زمان سرطان، دارو رسانی، استفاده در 

  باشند. های آلوده را دارا میها از آبو پروتیین ها، و حذف میکروارگانیسم DNAخیص بیوسنسورها، تش

رایط خنثی در ش کردن یک گونه واکنش گر بر روی بستر بی اثر وتثبیت آنزیم به طور ساده به معنای ساکن         

ای است که کمترین تاثیر را با ترکیبات شیمیایی موجود در شرایط آزمایش است. از اولین اهداف تثبیت استفاده از ماده

 ارتندن آن عبآزمایش داشته باشد. تثبیت آنزیم بر روی بسترهای مختلف با اهداف زیادی صورت می گیرد که مهم تری

تسهیل در فرایندهای  افزایش پایداری ساختاری در صورت تماس با محلول های آلی، افزایش پایداری حرارتی آنزیم، از:

افزایش سازگاری آنزیم در شرایط  های ناشی از آنزیم در محصولات،جداسازی آنزیم پس از انجام آزمایش، کاهش آلودگی

تولید محصول. متدهای متنوعی برای تثبیت ارائه شده است اما به طور کلی متدهای افزایش فعالیت و راندمان  زیستی،

                         تثبیت آنزیم برگشت پذیر.  -2تثبیت آنزیم برگشت ناپذیر  -7 تثبیت آنزیم را به دو گروه کلی تقسیم میکنند:

ب به وسیله پیوندهای دی سولفید می شود. در جذ تدهای تثبیت آنزیم قابل برگشت شامل روش های جذب فیزیکی وم

زایای آنزیم های تثبیت شده می توانند از بستر جدا شوند. از م تثبیت قابل برگشت به علت نوع اتصالات بین بستر و آنزیم،

 ارزان بودن و همچنین تغییرات جزیی در آنزیم پس از عمل تثبیت اشاره کرد. جذب این متد، می توان به ساده بودن،

چنین اتصال مفیزیکی اتصال آنزیم به بستر توسط پیوندهای ضعیف مانند: پیوند هیدروژنی، واندروالس، پیوند یونی و ه

باشد. مفهوم تثبیت غیر قابل برگشت بدین معنی است که وقتی سولفید به بستر می آنزیم توسط پیوندهای دی

بیت تواند از بستر جدا شود. رایج ترین روش های تثم نمیآنزی شود بدون تخریب بستر،بیوکاتالیست به بستر متصل می

 . دار کردن و اتصالات عرضی استغیر قابل برگشت آنزیم، اتصال کووالان، تله اندازی، میکروکپسول

آز  بر روی لام شیشه به وسیله عامل گلوتار آلدئید سعی  در این پژوهش با استفاده از تثبیت شیمیایی  آنزیم اوره        

 بر جمع آوری ذرات طلا شده است. میتوان گفت که ذرات طلا به نیکل موجود در آنزیم اوره آز متصل می شوند.
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 هامواد و روش - 2

 مواد 2-1
 

 :باشد می زیر شرح به است شده استفاده آن ها  از تحقیق این در که موادی مهمترین

به منظور جمع آوری ذرات طلا  .%1 آلدئید گلوتار شیشه لام ، سولفات ، اوره ، آمونیوم نسلر ، معرف تخم هندوانه تازه ، 

 نزدیک به طلاسازی ها و فروشگاه های طلاسازی نیز استفاده شد.توسط آنزیم اوره آز از فاضلاب های 

 

 تخم هندوانه  آز اوره آنزیم استخراج 2-2

 

 اوره آنزیم سازی خالص نیمه و تخم هندوانه تازه  استفاده شد. استخراج از ، آز اوره آنزیم استخراج برای پژوهش این در

 1    مولار ، 02/0بافرفسفات ml70تخم هنوانه تازه  در  از گرم 5 شد. مقدار سولفات انجام آمونیوم با رسوب روند طی آز

= pHاند تا محلول هموژنی حاصل آید. محلول حاصل به فالکون برای انجام عمل سانتریفیوژ در درون هاون ساییده شده

14000 rpm  انتقال داده شد. پس از انجام عمل سانتریفیوژ  رسوب دور ریخته و  درجه 75دقیقه در دمای  20به مدت

نگه  درجه 2آزمایشات بعدی  در  دمای سوپرناتانت به عنوان محلول  خام که حاوی آنزیم اوره آز آزاد است برای انجام 

 داری شد. نیمه خالص سازی آنزیم اوره آز ، توسط آمونیوم سولفات و در رقت های  مختلفی از آن انجام شد.

 

 شناسایی آنزیم اوره آز  3 -2

  

اگر برای  تکنیک شناسشناسایی آنزیم اوره آز درون تخم هندوانه به عنوان یک منبع آنزیمی به وسیله معرف نسلر که یک 

 آمونیاک می باشد صورت پذیرفت.

 

  پروتیین در تخم هندوانه بررسی میزان بیان 4 -2
 

 1000در  BSAمیلی گرم  1مقدار  بررسی میزان بیان پروتئین و تعیین غلظت آن براساس روش برادفورد صورت پذیرفت.

منظور تهیه نمودار استاندارد استفاده شد از نمودار  های مختلفی از آن بهیک نرمال حل شد و رقت  PBSمیلی لیتر 

 شوند. سپسها برای بررسی و تعیین غلظت در آن قرار داده میجذبی نمونه شود که اعدادحاصله شیب خطی حاصل می

ل شام میکرولیتر محلول برادفورد مخلوط شده و به عنوان نمونه بر علیه شاهد 5میکرولیتر از تخم هندوانه در  700مقدار 

 جذبشان خوانده شد. nm 535 میکرولیتر محلول برادفورد در طول موج 5میکرولیتر آب مقطر به همراه  700
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 تعیین غلظت پروتئین نمودار استاندارد برادفورد ،7 شکل

 

ومیزان ، تهیه شد  BSA به منظور اندازه گیری غلظت آنزیم استخراجی از تخم هندوانه ،رقت های مختلفی از        

نانومتر قرائت  535جذب  رقت های مختلف در مقابل شاهد بر اساس متد ذکر شده  در مبحث روش ها  در طول موج 

 گردید.

 
 و عدد جذب به دست آمدهBSAرقت های مختلف از  -7 -7جدول

 (nmجذب) (mg/lغلظت )

0 0 

7/0 000/0 

2/0 752/0 

9/0 230/0 

2/0 202/0 

5/0 507/0 

1/0 535/0 

1/0 125/0 

0/0 109/0 

3/0 130/0 

7 013/0 

 
 .ترسیم گردید 7-7و بر اساس نتایج مذکور،نمودار 7-7طبق جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

بهره گیری از با  منحنی استاندارد بردفوردو شیب خط بدست آمده از آن جهت تعیین غلظت آنزیم 7 -7نمودار       

 میزان پروتیین موجود در محلول آنزیمی براورد شد. معادله خط نمودار فوق ،

 

 آنزیم تثبیت  2-5

 

 :شد انجام زیر پروتوکل توسط آنزیمی تثبیت پروسه
 درون دقیقه3 مدت به ابتدا ها شیشه  از یکی .شد خورده برش و جدا سانتیمتر 2 ابعاد به )عدد 3 (شییشیه لامل        

سی  سی 5 درون بعدی ابتدا شود. غشاء خشک محیط در تا شید داده اجازه آن از بعد و گرفت قرار آلدئید گلوتار محلول
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دقیقه برای انجام عمل تثبیت قرار داده  9گرفت و بعد از آن درون محلول آنزیمی به مدت  قرار آلدئید گلوتیار محلول 

شید. در گام بعدی شییشه لامل از محلول آنزیم در آورده شده و درون محلول آب مقطر برای جدا شدن آنزیم هایی که 

 همچنین محلول آنزیمی و با محلول تیمار بدون شاهد نمونه عنوان سیوم تثبیت نشیدند  شیسیتشیو داده شید. غشیاء

 شد. نگهداری گلوتارآلدئید به عنوان عامل شیمیایی تثبیت کننده 

 

 عکس برداری میکروسکوپ نیروی اتمی 6- 2

 

به منظور اتصال ذرات ( Uv-Visible spectroscopy)طیف سنجیاز عکس برداری میکروسکوپ نیرو اتمی و همچنین 

 طلا به نیکل  آنزیم اوره آز استفاده شد. 

 

 بررسی اتصال ذرات طلا به نیکل آنزیم اوره آز: 2-7

 

نانو ذرات طلا تهیه شده و در محلول   ppm200به منظور بررسی اتصال ذرات طلا به آنزیم استخراج شده، محلول 

 دقیقه در دمای اتاق انکوبه شد. 90آنزیمی به مدت 

 

 نتیجه و بحث  -3

 

اند. اوره اولین مولکول آلی است که سنتز شد و آز موضوع خیلی از تحقیقات علمی اخیر بودهمولکول اوره و  آنزیم اوره 

است.  Ni+2متالوآنزیم وابسته به  ( EC  3.5.1.5آز )اوره آمیدوهیدرولاز  اوره آز اولین آنزیمی بود که کریستالی شد. اوره

. از این آنزیم 2COو یک مولکول  3NHکند برای شکستن اوره برای تشکیل دو مولکول ه عنوان کاتالیزور عمل میآز باوره

 به طور گسترده در صنایع کشاورزی ، حوزه پزشکی ، صنایع غذایی و محیط زیست بهره گرفته می شود. 

در این پژوهش آنزیم اوره آز  با استفاده از تثبیت شیمیایی  بر روی لام شیشه به وسیله عامل گلوتار آلدئید سعی          

به منظور  جمع آوری ذرات طلا سود برده شد.. میتوان گفت که ذرات طلا به نیکل موجود در آنزیم اوره آز تثبیت شده 

 بر روی سطح لامل متصل می شوند. 

میلی  0٫273گرم تخم هندوانه برابر 5ه به نتایج بدست آمده از آزمون برادفورد ، میزان آنزیم استخراجی ازبا توج        

وجود آنزیم اوره آز در تخم هندوانه  به وسیله تست نسلر مشخص شد. معرف نسلر در لوله آزمایشی  گرم تخمین زده شد.

 آمونیاک حضور دارد به رنگ لیمویی پر رنگ در می آید.
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 .لوله آزمایش مثبت ، نشان از حضور آمونیاک و لوله آزمایش منفی ، عدم حضور آمونیاک را نشان می دهند-2شکل

 حاصل از انکوبه شدن ذرات طلا با محلول آنزیمی بعد از کامل شدن واکنش آنزیمی نشان از   Uv-Visible طیف       

ی لااتصال ذرات ط  را گزارش می کند. که این امر اثبات کنندهنانومتر  520ی قوی در طول موج یایجاد باند جذب

 نیکل آنزیم اوره آز تثبیت شده بر روس سطح لام شیشه  نیز می باشد.به موجود در فاضلاب  

 
 نانومتر نشان از حضور ذرات طلا می باشد. 520حاصل از انکوبه شدن آنزیم اوره آز با ذرات طلا : پیک Uv-Visible  طیف

 

نیز به وجود  آمده است. از  ی موجود درفتضلابنانومتر در اثر حضور نانو ذرات طلا 520وجود طول موج جذبی         

کس لام شیشه ای ع آنزیم موجود بر روی بر روی ی فتضلاب طرفی به منظور اطلاع از نحوه صحیح تثبیت نانو ذرات طلا

صاف لام  ی اتمی از سطحدا عکس برداری میکروسکوپیک نیرو ابت در برداری میکروسکوپیک نیروی اتمی نیز بدست آمد.

 شیشه ای نیز انجام شد. 
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 تصویر سه بعدی از سطح لام شیشه-9شکل

 

همان طور که مشاهده می شود سطح شیشه عاری از هرگونه ماده شیمیایی است ، بنابراین سطح عکس برداری         

واخت یکن ئید و آنزیم اوره آز سطح هموژن وباشد. در  اثر تیمار سطح با گلوتار آلدمیشده یک سطح صاف و هموژن نیز 

 هایی نیز در می آید.لام شیشه نیز به صورت برآمدگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 تصویر سه بعدی اتصال آنزیم اوره آز بر روی لام شیشه ای به وسیله عامل شیمیایی گلوتار آلدئید 7-9شکل

 

اتصال آنزیم به سطح لام شیشه ای به وسیله گلوتار آلدئید سطح هموژن را از بین میبرد و ناهمواری در در نتیجه         

سطح ایجاد می کند ، این امر در نتیجه اتصال آنزیم نیز ایجاد می شود.  وجود ذرات سفید رنگ نشان دهنده اتصال آنزیم 

نشان کرد که در اینجا آنزیم اوره از به وسیله روش کراس دهد. باید خاطر بر روی ماتریکس لام شیشه ای را نشان می

 یلینک شدن نیز تثبیت شده است. با انکوبه کردن ماتریکس اصلاح سطح  شده  با آنزیم اوره از درون محیط ذرات طلا

 ، این ذرات به نیکل موجود در  آنزیم اتصال یافته و بدین طریق ذرات طلا از محیط جمع آوری می شود.فتضلاب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 تصویر سه بعدی  از اتصال ذرات طلا به آنزیم اوره آز به واسطه حضور نیکل در آنزیم 2-9شکل 
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ی ماتریکس شیشه  ناهموارموجود بر سطح به  به  آنزیم اوره آز تثبیتی ی موجود در قاضلاب در اثر اتصال ذرات طلا        

د.  به نیکل  آنزیم ش ی موجوداین امر موید اتصال صحیح ذرات طلاموجود در سطح ماتریکس نیز بیشتر شده است که 

ر اثر اتصال د فاضلاب  باشد. بنابراین عکس برداری میکروسکوپیک نیروی اتمی نتایج تکمیلی  از حضور ذرات اوره از می

را در اطراف و سطح جمع شدن ذرات طلا   (SEMبه نیکل آنزیم را نشان داد. عکس برداری میکروسکوپ  الکترونی نگاره)

 لام شیشه ای اصلاح سطح شده به وسیله گلوتار آلدئید و آنزیم اوره آز را به نمایش گذاشته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 از اتصالات ذرات طلا SEMتصویر سه بعدی  9-9شکل 

 

 نیز به دست آمد. FTIRبه منظور تایید اتصال آنزیم اوره آز بر روی لام شیشه ای گراف های 

 

حاصل از تثبیت آنزیم اوره آز توسط گلوتارآلدئید)باند قرمز(،لام شیشه ای )باند مشکی(،جذب ذرات طلا به  آنزیم بر  FTIRگراف  2-9شکل

 ای)باند آبی(روی لام شیشه
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لف، های مختمیکروسکوپ نیروی اتمی از  ماتریکس  لام شیشه ای حامل آنزیم در مقیاسعکس برداری سه بعدی          

تستی تکمیلی برای انجام عمل موفقیت آمیز تثبیت و دلالت بر حضور آنزیم گلوبولار اوره آز بر روی سطح ماتریکس 

 شیشه ای است.  

این عمل توسط مقایسه بین ماتریکس بدون آنزیم و بستر تثبیت شده با آنزیم اوره آز  توسط عامل شیمیایی          

راس لینک شدن حاصل آمد. دانه های روشن و گلوبولار دال بر حضور آنزیم اوره آز بر روی گلوتار آلدئید به روش ک

ک سطح شوند  و تنها یماتریکس لام شیشه ای است. این نقاط روشن و گلوبولار بر روی سطح بستر بدون آنزیم دیده نمی

 آید. صاف و هموژن از بستر لام شیشه در عکس سه بعدی پدید می

سایر مطالعات اغلب از میکروسکوپ الکترونی نگاره استفاده گردیده است که با توجه به قدرت تفکیک بالاتر در         

میکروسکوپ نیروی اتمی و کیفیت بهتر تصاویر این میکروسکوپ انتخاب گردید. طیف های بدست آمده  از سه نمونه 

توسط جذب کراس لینک شدن بر روی آن قرار گرفته  لام شیشه ای بدون حضور آنزیم ، لام شیشه ای  که آنزیم اوره آز

 ی موجود در فاضلاباست و در نهایت سطح  لام شیشه ای  که آنزیم اوره آز ابتدا  توسط کراس لینک شدن و ذرات طلا

بر روی  آن قرار گرفته  و سپس  توسط عامل شیمایی گلوتار آلدئید بین آنزیم ها اتصالات عرضی صورت گرفته نشان از 

 ضور آنزیم اوره آز بر روی غشاء نیتروسلولزی توسط عامل گلوتار آلدئید است.  ح

های عاملی جدید و حذف برخی از گروههای ها در اثر حضور گروهپدیدار شدن پیک ها و شدت و ضعف پیک         

لی گلوتار آلدئید و عاملی ایجاد می شوند. گراف های بدست آمده دارای پیک هایی جدیدی از ارتعاش گروه های عام

رزیدوهای آنزیم و بستر لام شیشه ای است که دارای تفاوت های مشهودی از یکدیگر هستند. این تفاوت ها در اثر اتصال 

 آنزیم به بستر و حضور گلوتار آلدئید به عنوان عامل تثبیت شیمیایی است. 

در طیف گلوتار  دیده می شود.  2NOمربوط به گروه  (cm-1)2157و  2227دو پیک شارپ  لام شیشه ایدر طیف         

اگر اتصال بین  مربوط به گروه های کربونیل مشاهده می شود. (cm-1) 7179و  7220ید دو پیک مهم در ناحیه ئآلد

ظاهر می -cm))7130-7150تشکیل شود این باند در ناحیه بین  C=Nید و آنزیم رخ دهد باید باند ایمینی ئرآلداگلوت

را می توان به پیک مربوط (cm-1) 7170ادغام شده است. از طرفی حضور باند در  لام شیشهبا پیک  ه در حقیقتکشود 

( باندی متعلق به پیوند cm-1)7950چرا که به عامل آلدئید تعلق دارد.در طیف گلوتارآلدئید  ید نسبت دادئرآلدابه گلوت

 مربوط به بستر است. C-Oیگانه 

 Uv-Visible specroscopyوجود آنزیم اوره آز در تخم هندوانه  با استفاده از معرف نسلر شناسایی شد. نتایج تست         

به نیکل آنزیم اوره آز تثبیت شده بر سطح لام شیشه ای را  به نمایش در آورد است. در مقابل  ی فاضلاباتصال ذرات طلا

حضور  و اتصال آنزیم به سطح لام شیشه ای  (AFMیروی اتمی)و میکروسکوپ ن FTIRتست های تکمیلی  گراف های 

توان عنوان کرد که  آنزیم اوره آز تثبیت شده بر سطح ماتریکس را به خوبی نشان داد. با توجه به نتایج کسب شده می

برای جمع  ملام شیشه ای به وسیله عامل شیمیایی گلوتار آلدیید و به روش کراس لینک شدن با سطح بستر، توانایی لاز

 را  از خود به نمایش گذاشته است. ی فاضلابآوری ذرات طلا

 

  قدردانی-4
 

  .کلهر یجناب اقا 3 یعلامه حل رستانیمحترم دب تیریبا تشکر از مد

 مساعدت در نگاش یبرا و دکتر گرانقدر علیرضا منتظری سرپرست محترم واحد پژوهش یجعفر یبا تشکر از جناب اقا

 . ربطیز نیبا مسئول یو هماهنگ و انجام آزمایشات مربوطه
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Abstract 
 There are various methods for enzyme stabilization such as trapping, covalent attachment, capsulation and 

physical absorption, but usually, one of them is most commonly used. Among the techniques mentioned, 

the chemical stabilization by the agent of glutaraldehyde due to the direct binding of the enzyme to 

Substrate, strength of the connection to other methods but reversible, reuse of the substrate for when of 

complete destruction of the enzyme, not changing the natural structure of the enzymes in most cases, 

preventing the disruption of the active site of the enzyme after stabilization, remaining high activity The 

enzyme is one of the most effective methods than other methods The consolidation has become. Enzymes 

have many practical applications, especially in medicine and biotechnology, through fixing on a variety of 

substrates. Urease enzyme is a nickel dependent metallogenase that carries urea hydrolysis to ammonia and 

carbon dioxide. Urease enzyme (Urea Amido Hydrolase EC 3 .5.1.5) catalyzes one of the most efficient 

cytosolic enzymes, urea hydrolysis to ammonia and carbon dioxide. Urease extracted enzymes are widely 

used in food industry, medicine and agriculture and sewage industries. Urea enzyme was extracted from 

fresh watermelon seeds. The concentration of enzyme extracted by the Bradford method was estimated to 

be 219 mg. All of this amount of enzyme was stabilized on the glomerular 

glass by crosslinking with glutaraldehyde. The atomic microscope (AFM) and ultraviolet spectroscopy (Uv-

Visible spectroscopy) showed the binding of gold particles to the enzyme. 
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